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A dv ise r in g  e n  u i t st room 
v oor t g e z et  on de rwi js  
Basisschool Het Rondeel, verklaart het voorliggende kwaliteitskaart van toepassing op het opstellen van het 
advies voor de leerlingen die basisschool Het Rondeel in groep 8 verlaten en uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs. 

 

Algemeen  
De richtlijnen zoals beschreven door het SWV de Meierij (Handleiding overgang po-vo in de Meierij) worden door de 
school gevolgd. Het advies is een schooladvies, welke bindend van aard is, het VO moet dit advies overnemen. Bij 
de adviesprocedure en het samenstellen van het digitaal overdrachtsdossier wordt gehandeld volgens de AVG. 

 

Sinds 2015 worden de adviezen op Het Rondeel bepaald door de adviescommissie. In deze commissie zitten de 
leerkracht van groep 7, de leerkracht van groep 8, de intern begeleider van leerplein 6-7-8, de zorgcoördinator, de 
directeur en eventueel nog een collega. Deze commissie bespreekt per leerling wat het advies zal zijn. Dit gebeurt 
aan de hand van het leerlingvolgsysteem en observaties in de klas.  

 

Het pré advies zal eind groep 7 gegeven worden en het tweede, definitieve, advies midden groep 8. De adviezen 
worden door de leerkracht met de ouder(s) (of verzorger(s)) en het kind besproken. Mocht er uit de eindtoets een 
hoger advies komen dan het definitieve advies, dan wordt het advies heroverwogen en eventueel omhoog 
bijgesteld.  

 

Basisschool Het Rondeel is gericht op het bieden van kansen en het tegengaan van ongelijkheid. We nemen de 
bevindingen van het NCO rapport mee in onze kwaliteitskaart. We zullen een enkelvoudig advies geven als er geen 
twijfels zijn over het niveau van de leerling. Meervoudig advies wordt gegeven als er twijfel is. Op deze manier kan 
het advies bijdragen op een positieve schoolloopbaan van de leerling.  

 

De directeur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk. Wanneer ouders en school het niet eens zijn over het advies zal 
de directeur hier een besluit in nemen. 

 

Uitgangspunten 

• Door te werken met een adviescommissie worden de adviezen in de groepen 7 en 8 op eenzelfde manier 
gegeven. 

• Door te werken met een adviescommissie worden de adviezen gedragen door een afvaardiging van het team: 
collega’s die de kinderen kennen en collega’s die de kinderen minder goed kennen. Zo kan er meer objectief 
geadviseerd worden. 

• Eind groep 7 kan er een pré advies gegeven worden, de ervaring is dat dit een moment is waarop dat gedegen 
kan. 

• Na de januarimeting in groep 8 kan het definitieve advies gegeven worden, dit is het moment waarop rekenen 
en begrijpend lezen zijn afgenomen. Er is dan voldoende informatie om het advies van eind groep 7 vast of bij te 
stellen. 

• Als een kind vanuit groep 8 uitstroomt naar het VSO of vanuit groep 7 vervroegt uitstroomt naar het VO/VSO, 
dan moet dit altijd besproken zijn in een zorgoverleg met intern begeleider, leerkracht, directeur, het 
samenwerkingsverband en ouders. Daarnaast wordt er dan een ander tijdspad gevolgd (zie in handleiding 
po/vo in de Meierij). 
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Tijdspad advisering groep 7 en 8 

Wie? Doet wat? Goede praktijken  Wanneer? 

Leerkracht groep 7 Maakt adviseringsoverzicht  Maart groep 7 

Leerkracht groep 7 Gesprek met leerling Middels kindgesprek vaststellen wat wens 
is van kind en ouders m.b.t. schooladvies 

April groep 7 

Adviesgroep Geeft voorlopig advies  Eind groep 7 (in 
bijlage rapport) 

Leerkracht groep 7 
en 8 

Informatie avond voor ouders 
uit de groepen 7 en 8 

PowerPoint/Prezi wordt jaarlijks bijgesteld. 
Data voor open dagen en schoolbezoeken 
hangen op prikbord in de hal groep 7 en 8 

November groep 7 en 
8 

Leerkracht groep 8 
en Intern Begeleider 

Screening LWOO/Pro middels 
NIO 

Deze worden tijdens adviescommissie 
groep 7 besproken 

Begin groep 8 

Administratie en 
leerkracht groep 8 

LDOS dossier aanmaken per 
leerling 

Administratie maakt in LDOS voor alle 
leerlingen een dossier aan en checkt alle 
NAW gegevens per kind. Leerkrachten 
kunnen starten met vullen dossier. 

December groep 8 

Intern Begeleider Aanmelden voor Eindtoets 
Route 8 

IB-er meldt aan voor eindtoets en zorgt dat 
alle randvoorwaarde op orde zijn. 

december groep 8 
 

Leerkracht groep 8 Afname M8 toetsen De toetsen begrijpend lezen, rekenen, 
spelling en DMT worden bij alle kinderen 
afgenomen volgens toetsprotocol 

januari groep 8 
 

Leerkracht groep 8 Gesprek met leerling Middels kindgesprek vaststellen wat wens 
is van kind en ouders m.b.t. schooladvies 

januari groep 8 
 

Adviescommissie  Formuleren definitief advies N.a.v. toetsanalyse M8, het voorlopig 
advies en stimulerende en belemmerende 
factoren wordt het definitief advies 
geformuleerd. 

februari groep 8 
 

Leerkracht groep 8 Voeren van adviesgesprekken In een adviesgesprek (leerkracht, kind, 
ouder eventueel met IB-er) wordt het 
advies aan het kind medegedeeld. Het kind 
krijgt een schriftelijk bewijs van dit advies. 
NB De directeur blijft te allen tijde 
eindverantwoordelijk. Wanneer ouders en 
school het niet eens zijn over het advies zal 
de directeur hier een besluit in nemen.  
 

februari groep 8 
 

Leerkracht groep 8 Samenstellen digitaal 
overdracht dossier 

In L-dos wordt voor alle leerlingen 
inhoudelijk gevuld. Na middenmeeting 
worden de laatste didactische gegevens 
gekoppeld. Het dossier wordt ter inzage 
en/of aanvulling aan ouders meegegeven 
waarna zij het tekenen voor 
in/toestemming.  
 
Alle dossiers worden op definitief gezet. De 
officiële uitdraai van het dossier wordt aan 
het kind meegegeven. 

Februari groep 8 
groep 8  
 
voor 1 maart groep 8  
 
 
 
 
voor de dag van 
aanmelding 
 

Ouders en kind Aanmelden bij het voorgezet 
onderwijs 
 

Ouders gaan op de aangegeven datum 
aanmelden bij de school voor voorgezet 
onderwijs. Zij nemen de officiële brief en 
een geldig legitimatiebewijs van het kind 
mee. 

begin maart groep 8 
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Leerkracht groep 8 
& administratie 

Update digital dossier 
LDOS met VO advies 

Leerkracht groep 8 geeft 
overzichtslijst aan administratie 
zodat deze in LDOS verwerk kan 
worden. 

maart groep 8 
 

School VO en 
leerkracht groep 8 
(eventueel met 
Intern Begeleider) 

Er vindt een warme 
overdracht plaats 
 

De school voor voortgezet onderwijs 
neemt contact op met de leerkracht 
voor het plannen van een warme 
overdracht. De leerkracht voorziet het 
VO van relevante informatie over het 
kind. 

in maart en april 
groep 8 
 

Leerkracht groep 8 
en Intern Begeleider 

De Route 8 eindtoets wordt 
afgenomen 

Alle kinderen nemen deel aan de 
eindtoets Route 8. Deze wordt 
afgenomen volgens toetsprotocol. 

april groep 8 
 

Leerkracht groep 8 
en administratie 

De resultaten van de 
eindtoets worden verwerk 
en gecommuniceerd 

Zodra de uitslag bekend is wordt 
deze met kinderen (mondeling) en 
ouders (schriftelijk) gedeeld. 
Leerkracht geeft uitslag door aan 
administratie zodat deze in LDOS 
verwerkt kan worden. 

mei groep 8, na de 
uitslag 
 

Adviescommissie  Bij afwijkende score op de 
eindtoets t.o.v. het gegeven 
advies wordt het advies 
heroverwogen.  

Wanneer kinderen hoger scoren dan 
het schooladvies maakt de 
adviescommissie een 
heroverweging. Adviescommissie 
bepaalt met directie of een hoger 
advies wenselijk en nodig is. Indien 
nodig wordt het advies aangepast in 
LDOS en middels een gesprek 
gecommuniceerd naar ouders en 
kind. Ouders brengen de VO-school 
op de hoogte van het aangepaste 
advies. Wanneer het advies niet 
wordt aangepast wordt dit ook 
gecommuniceerd met ouders en 
kind. 

mei groep 8, na de 
uitslag. 
 

Leerkracht groep 8 
en Intern Begeleider  

Terugkoppeling in digitaal 
dossier door VO 

Leerkracht en IB volgen de 
terugkoppeling van VO in LDOS 

 

Administratie  Uitschrijven leerling PO-VO Administratie verwerkt de 
uitschrijving per leerling naar de 
juiste school.  

juni groep 8 
 

Administratie en 
adviescommissie  

Evalueren van de 
advisering schoolverlaters 

Administratie + adviescommissie 
evalueren de procedure advisering en 
stellen waar nodig bij. 

juni groep 8 
 

 

NB: Alle genoemde documenten + presentaties zijn voor Het Rondeel te vinden in de map groep 8/POVO 
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Voorbereiding 
Leerkrachten bereiden het volgende voor: 

• Het adviezenformatie wordt gevuld met de namen van de kinderen in groep 7 (of aangevuld voor groep 8) 
• Het ontwikkelperspectief in het leerlingvolgsysteem ParnasSys wordt per leerling klaargezet. Hierin zijn de LOVS 

gegevens van de groepen 6-7 en 8 verwerkt. Het gemiddelde leerrendement is hierbij een uitgangspunt. De 
gegevens van de methode gebonden toetsen. 

• IQ gegevens zijn paraat, indien bekend. 
•  Taakwerkhouding en motivatie zijn paraat bij de leerkrachten. 
• Wens van ouder/kind is in beeld door de leerkracht. 
•  Wees gericht op het bieden van kansen en het tegengaan van kansenongelijkheid. Neem de rol aan van het 

creëren van tegenspraak om eventuele impliciete aannames te kunnen bespreken. Luis in de pels 

 

Verbeterpunten 
Punten die we de afgelopen jaren hebben ervaren waar verbetering voor gezocht wordt:  

• IB netwerk; besteed aandacht aan de ontwikkelingen m.b.t. kansongelijkheid in het onderwijs. 

•  IB netwerk; besteed aandacht aan de wet en regelgeving rondom heroverweging advies en het volgen van 
kinderen. 

• Organiseren van studiedagen voor bovenbouw PO en onderbouw VO om doorgaande leerlijnen en 
pedagogische afstemming te bevorderen. Meer gebruik maken van collegiale consultatie. 

• Regel in de procedure dat PO scholen de gegevens vanuit het VO krijgen om een leerling 3 jaar te kunnen 
volgen. 

• Bespreek casussen die minder goed zijn verlopen qua advisering en advies om samen van te leren. 

 

Format 
De adviezen worden tijdens de bespreking genoteerd op het vastgesteld format. Welke zich uitbreidt met de laatste 
gegevens per leerling. Tevens wordt genoteerd of de NIO afgenomen dient te worden in groep 8.  

 

Dit format is bijgevoegd als bijlage 2. 
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Bijlage 1 Hulpbron advisering 

Niveau Niveau eind groep 8 Referentieniveau Leerrendement Vervolgonderwijs 

E Tot eind groep 5 (DLE 30) <1F <50% PRO 

D Tot eind groep 6 (DLE 40) <1F >50% en < 66% LWOO/VMBO 

C- Tot eind groep 7 (DLE 50) <1F >66% en < 83% VMBO Basis 1 tot 2 
jaar achterstand 
Kader 0,5 tot 1 jaar 
achterstand 

C+ Tot eind groep 8 (DLE 60) 1F >83% en <100% VMBO 
gemengd/theoretisch 

B Tot een jaar voorsprong 1S >100% en < 117% HAVO 

A+ Meer dan een jaar 
voorsprong(DLE 70) 

1S >117% VWO 

 

 
IQ score Richtlijn onderwijsniveau 

Vanaf 118 VWO/ Gymnasium 
Vanaf 116 VWO 
108-116 HAVO 
100-107 VMBO TL 
90-100 VMBO KB 
80-90 VMBO BB 
55-80 Praktijkonderwijs 
 

Richtlijn onderwijsniveau Waarneembaar gedrag 
VWO/ Gymnasium De volgende kenmerken zijn in hoge mate aanwezig: Zelfverantwoordelijk, 

plannend vermogen, doorzettingsvermogen en motivatie. 
HAVO Zie hierboven maar meer behoefte aan begeleiding van de leerkracht. 
VMBO TL Deze leerling heeft begeleiding nodig van de leerkracht op taakwerkhouding, 

zelfsturing en planning. Het is een gemotiveerde leerling. 
VMBO KB 
 

Deze leerling heeft veel behoefte aan herhaling en is praktisch ingesteld. Heeft 
begeleiding en sturing nodig van de leerkracht. Over het algemeen wordt deze 
leerling opgeleid voor praktische beroepen. Huiswerk kan een grotere belasting 
zijn. 

VMBO BB 
 

Past opgedane kennis en inzicht toe in bekende context. Beschikt over context 
gebonden eenvoudige kennis en vaardigheden. Kan (soms met hulp) leerstof 
produceren. Heeft mogelijk hulp nodig om na uitleg aan de slag te gaan 

Praktijkonderwijs De leerling heeft extra begeleiding nodig om zelfstandig te worden. Heeft 
praktijkgericht aanbod nodig. Duidelijkheid, veiligheid en geborgenheid zijn van 
groot belang.  
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